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ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
Offentlig plats
Med offentlig plats avses enligt ordningslagen (1993:1617) bland annat gator, vägar, torg, parker och andra
platser som i detaljplan redovisas som allmän plats och som har upplåtits för sitt ändamål. Kommuner får
föreskriva att även andra områden ska jämställas med offentliga platser om de är tillgängliga för
allmänheten.

Tillstånd
Enligt ordningslagen behövs tillstånd av Polismyndigheten vid användande av offentlig plats för annat
ändamål än för vad platsen har upplåtits för. Polismyndigheten ska inhämta yttrande från kommunen
innan tillstånd ges. Om kommunen avstyrker ansökan får tillstånd inte ges.
Polistillstånd behövs inte om platsen tas i anspråk endast tillfälligt, i obetydlig omfattning och utan att
inkräkta på någon annans tillstånd. Polistillstånd krävs inte heller om offentlig plats används för avsett
ändamål, till exempel när Stora Torget används för torghandel, dock krävs kommunens tillstånd för detta.
Tillstånd för torghandel på Stora Torget ges av kommunen. Även andra tillstånd och lov kan också
behövas vid användande av offentlig plats såsom bygglov och registrering av livsmedelsanläggning i den
kommun som verksamheten huvudsakligen kommer att bedrivas i.

Återställande
När markupplåtelsen upphör ska upplåtet område vara återställt i det skick det var före upplåtelse.
Återställes inte området har kommunen rätt att utföra återställande på nyttjarens bekostnad.

Övriga föreskrifter
Utöver ovan nämnda lagar ska även gällande lokala ordningsföreskrifter, lokala föreskrifter för torghandel
och lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö tillämpas.

Avgifter
Enligt lag om Lag (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats
m.m. får kommuner ta ut avgift om tillstånd har lämnats för upplåtelse av offentlig plats. Rätt att ta ut
avgift föreligger också i fråga om användning, som avser salutorg eller liknande plats som kommunen har
upplåtit till allmän försäljningsplats. Avgift får tas ut med ett belopp som kan anses skäligt med hänsyn till
ändamålet, nyttjarens fördel av denna, kommunens kostnader med anledning av upplåtelsen och övriga
omständigheter.

Avgiftsbefrielse
Upplåtelser av mindre art och under kortare tid till icke kommersiell verksamhet som till exempel ideella
föreningar och organisationer, skolklasser, samhällsinformation, samt humanitära organisationer och
föreningar är avgiftsbefriade.
Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, nedlagd handläggningstid
och övriga omständigheter, får avgift enligt denna taxa sättas ned eller efterskänkas. Sådan avgiftsbefrielse
beslutas av samhällsbyggnadsnämnden.
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Torghandel
Stora Torget

Antal dagar per vecka

Avgift el per
år

Årsplats

1

2

3

4

0–4m

1600

1800

2100

2200

300

0–8m

2000

2100

2500

2600

500

0-<8m

+ 200/m2

+ 200/m2

+ 200/m2

+ 200/m2

Tillfällig plats
0-4 m

100

30 kr /gång

0-8 m

150

30 kr/gång

Matservering

Avgift per dag

Anmärkning

0 – 20 kvm

60

Max avgift 3000

21 – 50 kvm

110

Max avgift 13 000

51 kvm eller större

160

Max avgift 25 000

Food Truck (motsvarande)

100

Uteservering/Serveringstält
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Övriga ändamål

Avgift

Anmärkning

Skyltställ/gatupratare

300

Per säsong

Varuställ

300

Per säsong

Julgransförsäljning
torg

700

Per dag, max 100 kvm

Julgransförsäljning
Annan plats

500

Per dag, max 100 kvm

Cirkus

1200

Per dag, inkl. vatten

1000

Per dag

3 per kvm och vecka
2 per kvm och vecka

Minimiavgift
Innerstaden 500
Övrigt 300

Tivoli och evenemang som
konserter, utställningar,
marknader och festivaler
med entrékostnad
Upplag, bodar,
byggställning m.m.

